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Møteprotokoll 
                for 

Vågsbygd menighetsråd 
 
 
 
 
Tid: onsdag 17.februar kl. 19:15   
Sted: Vågsbygd kirke 
 
 
Fremmøtte: 
  
Anne Reidun Røise  Leder 
Stein Inge Jærnes Nestleder 
Styrk Fjærtoft Vik Medlem 
Solveig Løhaugen Medlem 
Tor Vegge Medlem 
Gro Justnæs Kiledal Medlem 
Ole Kristian Lauvland Varamedlem 
Nils Terje Andersen Sokneprest 
Per Gunnar Pedersen Saksbehandler  
  

 
 
 
Saker behandlet på møtet: 
 
Godkjenninger: 

a) Innkalling     
b) Referat fra forrige møte  
c) Sakslisten    

 
Godkjent - enstemmig 

 
VM  3/2016  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
VM  4/2016  OPPFØLGING AV STRATEGIKONFERANSEN 
 
VM  5/2016  ORIENTERING OM VÅR VENNSKAPSMENIGHET BADHAIR 
 

 
Meldinger og referatsaker: 
 
Menighetsrådet støtter at sektorleder for misjon og daglig leder reiser til Equador for 
å bli kjent med misjonsprosjektet på nært hold. 
 
Menighetsrådet ble gjort kjent med planene for nye kontorer og tegningene fra 
arkitekt Michael Anders Befus. Det er ingen motforestillinger ved å følge disse 
planene. 
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VM  3/2016  MØTE MED BARNESEKTOREN 
 
UTREDNING 
Kathrine Ravnevand og Elin Justnæs kommer fra barnesektoren.  
Vi gjennomgår arbeidet og staker ut kursen videre.  
 
MØTEBEHANDLING 
Barnesektoren er stor og omfatter speidere, SoulChildren, supertorsdag, 
søndagsskolen og «fredags».  
I søndagskolen er det opp til 70 barn. På grunn av noe ledermangel er de delt i to 
grupper. Det ideelle er tre grupper. Mange av barna er «husvarme» og det er jo 
positivt, men det gjør at samlingene kan bli noe urolige. Noen ledere er ukomfortable 
med å irettesette barna. 
Speiderarbeidet går bra med mange barn. Noen er blitt «gamle» og har gått over i en 
lederfunksjon. Mange av lederne har vært med i mange år. 
«Fredags» hadde kun to ledere ved oppstart i høst, men har nå blitt flere. 
Supertorsdag og SoulChildren går også bra med stor oppslutning, men det trengs 
flere ledere. 
Generelt er det god økonomi i barnearbeidet og sektorlederne ble utfordret til å bruke 
penger både i arbeidet og i oppfølging av ledere. Til sist gikk samtalen inn på 
innhenting av politiattest fra lederne. Dette vil menighetsrådet komme tilbake til 
sammen med utarbeidelse av retningslinjer for barne- og ungdomsarbeidet.   
 
VM  4/2016  OPPFØLGING AV STRATEGIKONFERANSEN 
 
UTREDNING 
Strategikonferansen til Farsund Resort ble veldig bra og inspirerende.  
100 % fremmøte fra menighetsråd, sektorledere og stab. Det kom mange gode 
innspill til mål og strategier for arbeidet videre. Nå er tiden for å arbeide strukturert 
med dette. Hvordan skal vi gjøre dette? Hvem skal være med? 
 
VEDTAK 
Arbeidsutvalget sammen med Mari Frøysnes og Kristin B. Flatnes vil fungere som et 
sekretariat for den videre prosessen. Et forslag til fremdrift legges frem for 
menighetsrådet i et senere møte. 
 
VM  5/2016  ORIENTERING OM VÅR VENNSKAPSMENIGHET BADHAIR 
 
UTREDNING 
Hans Petter Mjølund har flere ganger vært på besøk i Badhair menighet i Rajshahi. 
Han ønsker å møte i menighetsrådet for å informere om menigheten og arbeidet 
deres.  
 
MØTEBEHANDLING 
Hans Petter Mjølund og Dag Vige fortalte historien om vennskapsmenigheten 
Badhair fra starten på 70-tallet og frem til i dag. Engasjementet har variert, men 
vennskapet har stor betydningen for menigheten i Badhair. De er glad for det årlige 
offeret til menigheten og ønsker i tillegg til dette å kunne informere på gudstjenesten 
og i menighetsbladet med jevne mellomrom. I tillegg ønsker de at soknepresten 
sender sin hilsen til menigheten ved høytider.  


